حرمة القتل يف الكتاب والسنة الشريفة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين ،واللعن الدائم عىل أعدائهم أعداء الدين ،وبعد:
إن اهلل تعاىل رشع الدين اإلسالمي اخلاتم دستور ًا للحياة كام
هو طريق للجنة ،فكام أن السري عليه يؤدي باإلنسان املؤمن إىل
الفوز بالرضوان وسعادة اآلخرة ،فكذلك األخذ به يف هذه احلياة
و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذك ِْري
يكون سبب ًا للسعادة فيها ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ َِ
َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
شتَني
ش ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة أ ْع َمى َق َال َر ِّب ل َ َح َ ْ
يش ًة َضنك ًا َون َْح ُ ُ
ْك آ َيا ُتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َ
ك َأ َتت َ
ُنت َب ِصري ًا َق َال ك ََذلِ َ
ك
َأ ْع َمى َو َقدْ ك ُ
ُنسى( طه ،)126 -124:ومن مجلة أحكام اإلسالم
ا ْل َي ْو َم ت َ
العظيم وترشيعاته الرائعة ،احرتام اإلنسان يف نفسه ويف ماله ويف
عرضه ،بل إعطاؤه القيمة العليا يف هذه احلياة الدنيا ،يقول تعاىل:
ِ
ح ْلن ُ ِ
َاه ْم ِم َن
َ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني َآ َد َم َو َ َ
َاه ْم ف ا ْل َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ً
َ
ْ
َ
ْ
َاه ْم َعل كَثري م َّْن َخلقنَا َت ْفضيل( اإلرساء،)70:
الط ِّي َبات َو َف َّضلن ُ

وعن اإلمام الصادق قال( :هلل عز وجل يف بالده مخس ُح َرم:
حرمة رسول اهلل ،وحرمة آل الرسول ،وحرمة كتاب اهلل عز
وجل ،وحرمة كعبة اهلل ،وحرمة املؤمن) (الكايف :ج ،7ص.)128
إال أن بني البرش -ولألسف -نراهم مع ذلك مل يمتنعوا من ظلم
بعضهم البعض بكل أشكال الظلم وأبشعها ،فصدّ قوا بذلك قول
املالئكة عندما أخربها اهلل تعاىل:إِن ج ِ
اع ٌل ِف األَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة،
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فتساءلت مستفهمة رهباَ  :قا ُلوا َأ َ ْت َع ُل ف َيها َم ْن ُي ْفسدُ ف َيها َو َي ْسف ُ
ك
اء( البقرة ،)30:وهذا الظلم والقتل لبني اإلنسان يزعزع
الدِّ َم َ
من قيمة الفرد يف املجتمع ويضعف مكانته فيه ،فرتى أبناء املجتمع
بعد أن شاع فيهم الظلم والفساد -ال يرون قيمة لآلخرينفيتعاملون بعد ذلك عىل أساس املصلحة الشخصية فقط متناسني
مصالح اآلخرين ،وهنا الطامة الكربى ،فعندما يصل املجتمع
إىل هذه املرحلة من التفكري ال يستقر حجر عىل حجر ،وال ينفع
أي عمل مجاعي بعد ذلك ،وهو ما نعيشه اليوم يف حياتنا ،فكل
أنواع الظلم والفساد والتقتيل بكل صورها البشعة جيمعها جامع

واحد وهو عدم احرتام اإلنسان وعدم الشعور بقيمته احلقيقية يف
املجتمع ،ومن ثم إعطائه ما يستحقه يف هذه احلياة.
لذا -وهبذه املناسبة -ندعو مجيع املسلمني ،والسيام يف هذا
البلد أفراد ًا ومجاعاتَ ،س َوقة ومسؤولني إىل تطبيق إرادة اهلل تعاىل
يف هذه احلياة وإعطاء اإلنسان حقه وقيمته ومكانته التي رفعه اهلل
إليها ،وترك الظلم بكل أشكاله وما يؤدي إليه من القتل وإهالك
ِ
ب
احلرث والنسل وإفساد األرض قال تعاىلَ  :ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ف ا ْل َ ِّ
ت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم
َوا ْل َب ْح ِر بِ َم ك ََس َب ْ
ون( الروم.)41:
َي ْر ِج ُع َ

القتل بالباطل (احملرم):
القتل يف اللغة :هو نقض البنية التي تصح معها احلياة ،قال
املربد :وأصله إماتة احلركة.
واصطالح ًا :هو كل إزهاق لروح اإلنسان ،وقتل له بغري وجه
س َأو َفس ٍ
م ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِغ ْ ِ
اد ِف األَ ْر ِ
ض
َي َن ْف ٍ ْ َ
حق ،كام قال تعاىلَ :
َّاس َجِيع ًا( املائدة ،)32:وروي عن حممد بن مسلم،
َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
م ْن َقت ََل َن ْفس ًا
قال( :سألت أبا جعفر عن قول اهلل عز وجلَ :
س َأو َفس ٍ
بِغ ْ ِ
اد ِف األَ ْر ِ
َّاس َجِيع ًا ،قال له يف
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َي َن ْف ٍ ْ َ
النار مقعد لو قتل الناس مجيعا مل َي ِرد إال ذلك املقعد) (الكايف :ج،7
و َل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهلل إِ َّل بِ َْ
ال ِّق
ص ،)271وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وما َف َقدْ َج َع ْلنَا ل َول ِّيه ُس ْل َطانًا َف َل ُي ْس ِ
ف ف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه
ـر ْ
َو َم ْن ُقت َل َم ْظ ُل ً
ورا( اإلرساء.)33:
ك َ
َان َمن ُْص ً
من أهم أسباب قتل النفس:
 -1القتل بسبب املعتقد والدين (السبب الطائفي) :الكثري من
حاالت القتل التي حدثت يف خمتلف األزمنة ترجع يف حقيقتها إىل
أن منشأ القتل هو الدافع الديني أو العقدي (اآليديولوجي) ،ولقد
عانى أتباع آل بيت الرسول تبعا ألئمتهم من القتل والتهجري
واإلقصاء حتى اصطبغت األرض بلون دمائهم الطاهرة ،ال ليشء
إال ألهنم أح ّبوا آل بيت رسول اهلل (صلوات ريب عليه وعليهم
أمجعني) واعتقدوا بواليتهم وأهنم أوصياء رسول اهلل،
فبلغت حاالت القتل عددا ال ُيىص ،وتنوعت صوره وأشكاله

وتفنن أعداء أتباع آل البيت بألوان القتل حتى غدت قصصا
ُتكى ،فام جرى عىل أتباع دين أو طائفة ما جرى عليهم ،فمن
مرشدين
الصدر األول لإلسالم وحتى اليوم ترى الشيعة مقتّلني ّ
مضطهدين مفرتى عليهم.
 -2القتل بسبب قومي أو َق َبيل (السبب العشائري) :وهو أيضا
من أسباب القتل الشائعة والتي ال تقل أمهية عن السبب الديني،
فإن الناس كام تأخذهم ا ِ
حل ِمية
حلمية لدينهم كذلك تأخذهم ا َ
َ
لقوميتهم وقبيلتهم ،وقد جاء اإلسالم ليهذب نفوس الناس ويغري
َ
توارث املال واجلاه،
أخالق اجلاهلية التي توارثوها فيام بينهم
البنت:وإِ َذا ُب ّشـ َِر َأ َحدُ ُه ْم بِاألُن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه
فمن أخالقهم قتل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يم* َيت ََو َارى م ْن ا ْل َق ْو ِم م ْن ُسوء َما ُب ّشـ َِر بِه أ ُي ْمس ُك ُه
ُم ْس َو ّد ًا َو ُه َو كَظ ٌ
ِ
ٍ َ
الت ِ
اب( النحل ،)59 -58:وكذلك القتل
َع َل ُهون أ ْم َيدُ ُّس ُه ف ُّ َ
ي َذن ٍ
ت
ْب ُقتِ َل ْ
وإِ َذا ا َْل ْو ُءو َد ُة ُسئِ َل ْ
ت* بِ َأ ِّ
رفع ًا للعار قال تعاىلَ :
(التكوير ،)9 -8:وأد يئد مقلوب من آد يئود أودا أي :يثقله :ألنه
إثقال بالرتاب يعني اجلارية املدفونة حيا ،وكانت املرأة إذا حان
وقت والدهتا حفرت حفرة ،وقعدت عىل رأسها ،فإن ولدت
بنتا رمت هبا يف احلفرة ،وإن ولدت غالما حبسته ،ومعنى قوله:
ي َذن ٍ
ي
ْب ُقتِ َل ْ
سئِ َل ْ
ت* بِ َأ ِّ
ت أن املوؤدة تسأل فيقال هلا :بِ َأ ِّ
ُ
ِ
َذن ٍ
تلت بغري
ْب ُقت َل ْ
ت ،ومعنى سؤاهلا توبيخ قاتلها ،ألهنا تقولُ :ق ُ
ذنب.
وكذلك القتل طلبا للثأر فنظام الثأر يسود يف املجتمعات
االنقسامية ،أي تلك املجتمعات التي يقوم تنظيمها االجتامعي
عىل ثالثة أسس هي :رابطة الدم ،ورابطة املكان ،وعدم وضوح
التفاضل االجتامعي واالقتصادي بني اجلامعات املكونة لذلك
املجتمع ،فهم شديدو االنصياع لقبيلتهم وملعايريها اجلامعية.
ِ
و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكت ِ
َاب
 -3القتل بسبب احلسد :قال تعاىلَ :
َلو يردو َنكُم ِمن بع ِد إِيمنِكُم ُك َّفارا حسدً ا ِمن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِهم ِمن بعدِ
ْ ْ َْ
ْ
ْ َ ُ ُّ
ً َ َ
ْ ْ َْ َ ْ
ي َُل ُم َْ
ال ُّق( ...البقرة ،)109:احلسد القاتل :أيُ :ياول
َما َت َب َّ َ
احلاسد بنفسه أو بأعوانه إزالة النعمة عن حمسوده بقتله والتخلص

منه ،وقد ينجح يف ذلك وقد يفشل ،ومن أمثلة احلسد القاتل:
وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي
أ -قتل قابيل هلابيل حسد ًا :قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
آ َد َم بِ َْ
ها َو َل ْ ُي َت َق َّب ْل م َن ْال َخ ِر َق َال
ال ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
ِ
ِ
َلَ ْق ُت َلن َ
ني( املائدة.)27:
َّك َق َال إِن ََّم َي َت َق َّب ُل اهلل م َن ا ُْلتَّق َ
ب -عزم إخوة يوسف قتله حسد ًا :قال تعاىل :إِ ْذ َقا ُلوا
ب إىل َأبِينَا ِمنَّا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ َّن َأ َبانَا َل ِفي َض ٍ
وس ُ
الل
ف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّ
َل ُي ُ
ُمبِ ٍ
ف َأ ِو ا ْط َر ُحو ُه َأ ْرض ًا َ ْ
وس َ
ي ُل َلك ُْم َو ْج ُه َأبِيك ُْم
ني* ا ْق ُت ُلوا ُي ُ
ِ
ِِ
ِ
ني( يوسف.)9 -8:
َو َتكُونُوا م ْن َب ْعده َق ْوم ًا َصال َ
ج -حماوالت اليهود قتل النبي حسد ًا :قال تعاىلَ :
ون
ي ُسدُ َ
أ ْم َ ْ
َاه ُم اهلل ِم ْن َف ْضلِ ِه( النساء ،)54:فقد حسد اليهود
َّاس َع َل َما آت ُ
الن َ
املوجودون يف املدينة النبي حممد ًا-كام هو ديدهنم يف اغلب
األنبياء السابقني قال تعاىلَ :
اءك ُْم َر ُس ٌ
ول بِ َم ال َ ْت َوى
أ َف ُك َّل َم َج َ
َ
ون( البقرة،-)87:
ْبت ُْم َف َف ِريق ًا ك ََّذ ْبت ُْم َو َف ِريق ًا َت ْق ُت ُل َ
أن ُف ُسك ُْم ْاس َتك َ ْ
فإن حسدهم له دفعهم إىل تكذيبه ،والكفر به ،والطعن فيه ،وإثارة
الشبهات عليه ،وحماربته وتأليب األحزاب عليه ،وحماولة قتله
اغتياالً عدة مرات ،كان آخرها عندما دسوا له السم يف الشاة
املسمومة يف غزوة خيرب ،وبنفس السبب قتل أئمة أهل البيت من
قبل أعدائهم ،روى الكناين قال :قال يل أبو عبد اهلل( :نحن
قوم فرض اهلل طاعتنا ،لنا األنفال ولنا صفو املال ونحن الراسخون
يف العلم ونحن املحسودون الذين قال اهلل تعاىلَ :
ون
ي ُسدُ َ
أ ْم َ ْ
آتاه ُم اهلل ِم ْن َف ْضلِ ِه( )الكايف :ج ،1ص.)186
َّاس َعىل ما ُ
الن َ
 -4القتل بسبب الطمع :كالقتل طمعا يف املال أو اجلاه أو
السلطة أو الزواج بفتاة أو العكس ،وكل ذلك من آثار ابتعاد
اإلنسان عن اهلل تعاىل واإليامن بام قسم ،وإن كان عىل حساب حياة
إنسان ،قال اإلمام الباقر( :بئس العبد عبد له طمع يقوده،
وبئس العبد عبد له رغبة تذله) (الكايف :ج ،2ص ،)320وعن
سعدان عن أيب عبد اهلل قال :قلت( :ما الذي يثبت اإليامن
يف العبد؟ قال :الورع ،والذي خيرجه منه؟ قال :الطمع) (الكايف:
ج ،2ص.)320
 -5اجلهل وضغوط احلياة :ونعني باجلهل أن جيهل اإلنسان

عظمة خلق الروح فيتعدى عىل القانون اإلهلي ويعمدَ عىل إزهاقها،
فيقتل غريه أو يقتل نفسه بان ينتحر ،واالنتحار حرام بأي شكل
كان ،وهو من الكبائر ،لورود النهي عنه يف الكتاب العزيز ،روي
عن اإلمام الصادق  أنه قال( :من قتل نفسه متعمدا فهو يف
نار جهنم خالدا فيها) (الفقيه :ج ،4ص.)95
 -6القتل بسبب تناول املسكرات :من األسباب التي تقود
اإلنسان لقتل النفس رشب اخلمر فهو مفتاح كل رش وحيجب
العقل عن التمييز بني اخلري والرش ،فريتكب عظائم األمور وهو
ال يشعر بنفسه ،فقد روي أن اإلمام الباقر قال حينام ُسئل:
(ما أكرب الكبائر؟ ..فقال :رشب اخلمر ...،إن رشب اخلمر ُيدخل
حرم اهلل عز وجل ،ويف
صاحبه يف الزنا ،والرسقة ،وقتل النفس التي ّ
الرشك باهلل عز وجل ..وأفاعيل اخلمر تعلو عىل كل ذنب ،كام تعلو
شجرها عىل كل شجر) (الكايف :ج ،6ص.)429 -358
 -7القتل ألسباب سياسية أو اقتصادية :وله صور كثرية
ال يناسب ذكرها مع هذا اإلجياز ،منها االغتيال :وهو مصطلح
يستعمل لوصف عملية ٍ
قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية
مهمة ذات تأثري فكري أو سيايس أو عسكري أو قيادي ،ويكون
مرتكز عملية االغتيال عادة أسباب ًا عقائدية أو سياسية أو اقتصادية
أو انتقامية تستهدف شخصية مهمة يعتقد منظمو االغتيال أهنا
عائق هلم يف طريق انتشار أوسع ألفكارهم أو أهدافهم.
القتل يف الروايات الشريفة:
ملا كان القتل من كبائر الذنوب التي تو ّعد اهلل مرتكبها النار
واخللود فيها ،لذلك هنت الروايات الرشيفة املسلم عن ارتكاب
هذه الكبرية بألسنة خمتلفة يف التعبري عن عظم هذا الذنب وشدته،
ونذكر هنا بعض هذه الروايات ،وهي:
 -1علة حتريم قتل النفس :قال اإلمام الرضا( :حرم اهلل
قتل النفس لعلة فساد اخللق يف حتليله لو أحل ،وفنائهم وفساد
التدبري) (عيون أخبار الرضا :ج ،2ص.)98
 -2قتل النفس من كبائر الذنوب :قال اإلمام الصادق:
(الكبائر سبعة :منها قتل النفس متعمدا( )...الكايف :ج،2

ص.)276
 -3يقال للقاتل مت هيودي ًا أو نرصاني ًا أو جموسي ًا :عن أيب
أي
(مت َّ
عبد اهلل يف رجل قتل رجال مؤمنا قال :يقال لهُ :
ميتة شئت إن شئت هيوديا وإن شئت نرصانيا وإن شئت جموسيا)
(الكايف :ج ،7ص.)273
 -4قاتل النفس ال يدخل اجلنة :قال األمام الصادق:
(ال يدخل اجلنة سافك الدم وال شارب اخلمر وال مشاء بنميم)
(الكايف :ج ،7ص.)273
 -5الكل رشكاء يف القتل :قال رسول اهلل( :لو أن أهل
الساموات السبع وأهل األرضيني السبع اشرتكوا يف دم مؤمن
ألكبهم اهلل عز وجل مجيعا يف النار) (جامع احاديث الشيعة:
ج ،26ص ،)142وعنه( :لو أن رجال ُقتِل باملرشق وآخر
ريض باملغرب كان كمن قتله واشرتك يف دمه) (هداية األمة إىل
أحكام األئمة :ج ،5ص)575
قتل النفس وأثره على الفرد واملجتمع:
 -1فقدان األمان وتزايد مشاعر اخلوف من اجلريمة لدى
مجيع أفراد عائلة القاتل ،وإحساسهم بعدم األمان وتقييد حرياهتم
األمر الذي يؤدي إىل انسحاهبم من مظاهر احلياة االجتامعية
واالقتصادية.
 -2ازدياد مشاعر احلزن لدى مجيع أفراد عائلة القاتل واملقتول
عىل حد سواء ،مما يؤدي إىل إصابتهم بأمراض نفسية خمتلفة
كالكآبة والقلق وغريها.
 -3بعض حاالت القتل حتدث أمام األطفال سواء كان هؤالء
األطفال أبناء الضحية أو اجلاين أو غريهم ،فإهنا سترتك أثارا نفسية
حادة وعميقة يف نفس الطفل تؤدي إىل مرضه نفسيا أو عضويا أو
جتعل منه قاتال يف املستقبل.
 -4اهنيار مجيع العالقات والروابط االجتامعية لعائلة القاتل مع
املجتمع املحيط هبا.
 -5إطالق السمة والوصمة اإلجرامية من املجتمع عىل أرسة
وأبناء القاتل ،مما يؤدي إىل ازدياد مشاعر احلقد والكراهية.

 -6واألهم من ذلك كله إشاعة روح العداء ولغة العنف يف
املجتمع وما جتره من ويالت ،من قبيل غياب مظاهر األخالق
األصيلة يف املجتمع اإلسالمي كروح التسامح واألخوة وإنصاف
اآلخر واحلمل عىل حممل حسن ،وكذلك انعدام اإلحساس بقيمة
الفرد يف املجتمع وما جيره ذلك من ٍ
مآس عىل كل احلياة االجتامعية.
عقوبة القاتل:
ِ
و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا
أوالً :العقوبة األخروية :قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ب اهلل َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذاب ًا
َف َج َزاؤُ ُه َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َوغَض َ
َعظِي ًام( النساء ،)92:وهي أربع عقوبات أخروية ملرتكب القتل:

 -1اخللود يف النار -2.إحاطة غضب اهلل وسخطه بالقاتل-3.
لعنة اهلل عليه -4.العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة.
و َك َت ْبنا
ثاني ًا :العقوبة الدنيوية (القصاص) :قال تبارك وتعاىلَ :
ْف بِاألَن ِ
ي بِا ْل َع ْ ِ
َع َل ْي ِه ْم فِيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
ي َواألَن َ
ْف َواألُ ُذ َن
س َوا ْل َع ْ َ
الر ِ
صاص َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة
وح ق ٌ
الس ِّن َو ُْ ُ َ
الس َّن بِ ِّ
بِاألُ ُذ ِن َو ِّ
َلهاملائدة ،)45:رشع اهلل يف كتابه الكريم القصاص عىل مرتكب
و َلك ُْم ِف
هذه اجلريمة فوصف القصاص بأنه حياة ،قال تعاىلَ :
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ْو ِل األَ ْل َب ِ
ا ْل ِق َص ِ
ون( البقرة،)179:
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
فالعقوبة اإلهلية عىل مرتكب هذه الكبرية بنحو العمد هي القتل.

